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BEL VOOR GRATIS ADVIES
Noord- en Oost-Nederland
Job Steunenberg 06 - 22 55 80 67

Midden- en Noordwest-Nederland
Hans Vervaart 06 - 51 61 13 03

Zuid- en Zuidwest-Nederland 
Jan Krijnen 06 - 53 74 61 78

®

www.advantaseeds.nl

Door intensief sporten heeft natuurgras heel wat 
te lijden. Het nemen van een bodem-, plant- of 
wateranalyse geeft onmisbare informatie over de 
toestand van uw sportvelden. Inzicht in de samen-
stelling van de toplaag, de gezondheid van de 
grasmat en kwaliteit van het beregeningswater 
bepalen mede het onderhoudsplan voor de vel-
den. Onverwachte onderhoudskosten achteraf zijn 
zo te vermijden. 

Bodem
De toplaag vormt de basis van uw sportveld. Elke 
sportveldbeheerder onderkent het belang van een 
optimale bodemstructuur. Dit is echter gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Een goede structuur 
wordt immers bepaald door de optimale balans 
tusseneen groot aantal factoren: lucht, water, voe-
ding, organisch stof en bodemleven. Inzicht in het 

samenspel tussen deze factoren is onmisbaar bij 
het onderhoud en beheer. 

Plant
Een gezonde bodem beschermt de plant ziektes 
en plagen maar ook in een gezonde bodem kun-
nen planten ziek worden. Bij constatering van 
schimmels of ziektes in de grasmat wilt u snel 
weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een juiste 
behandeling mogelijk en kunt u het risico op 
verspreiding beperken. Oorzaak en gevolg van 
bepaalde symptomen zijn soms moeilijk uit elkaar 
te houden. Behalve schimmels en bacteriën kun-
nen ook andere stressfactoren van invloed zijn op 
de plantgezondheid. 

Water
Beregening in de droge zomermaanden is van 
groot belang om uitdroging te voorkomen. 
Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het bere-
geningswater goed is. In de praktijk echter kan 
beregening de oorzaak van veel groeiproblemen in 
de grasmat doordat het water bijvoorbeeld een te 
hoog ijzergehalte of te veel natriumgehalte (zout) 
bevat!

Over Eurofins Agro
Eurofins Agro is een toonaangevend laboratorium 
met bijna honderd jaar ervaring. We zijn groot 
geworden in de agrarische sector. Ook voor sport-
velden hebben we veel te bieden; gericht op een 

uitgekiende bemesting en weerbaar gras. We bie-
den daarvoor een breed pakket aan analyses aan. 
Eurofins Agro is onderdeel van Eurofins Scientific: 
een internationaal groeiende laboratoriumorga-
nisatie. We leveren innovatieve analyses, accurate 
en actuele data en duidelijke adviezen. Onze 
producten en diensten zijn het resultaat van prak-
tische kennis, onderbouwddoor wetenschappelijk 
onderzoek. 
Wij helpen u met de juiste gegevens en geven 
inzicht voor een optimale bemesting en voor 
bodem- en gewasgezondheid. Kortom: wij doen 
alles voor groeiend inzicht! Inzicht waar u de 
vruchten van plukt

Op een grasmat van hoge kwaliteit presteren sporters beter. Al is het alleen maar om blessures te voorkomen. Optimaal beheer van sportvelden vraagt 

inzicht in alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid van de grasmat: bodem, plant en water. 

ADVERTORIAL

Vragen? Hebt u nog vragen of wilt u meer 
weten over een specifiek onderzoek neem 
dan contact met Emile Bezemer, 
Account Manager Groene Sector, 
telefoonnummer 06 11 26 49 27. 

Gezonde grasmat is de basis 
voor sportieve prestaties
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